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MOTIVATIE OM PIONIERSPLEKKEN TE BEGELEIDEN 

‘Kansen zien en randvoorwaarden creëren’ is iets waar ik enthousiast van wordt. De afgelopen jaren 

heb ik in hele verschillende contexten geprobeerd om ideeën uit te werken, mensen te verbinden en 

daarmee hopelijk bijgedragen aan Zijn Koninkrijk. Dat is wat mij ook stimuleert als pionierbegeleider. 

Samen werken, vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise, aan de groei van Gods 

Koninkrijk. En deze groei is, wat mij betreft zowel kwantitatief (aantallen) als kwalitatief (verdieping). 

 

Aansluitend bij de informatie op www.lerenpionieren.nl wil ik onderstaand begeleidingsproces 

volgen vanuit het beeld van ‘samen onderweg zijn’. 

 

1. Reisplan: verkennen van de route met het pioniersteam 

2. Coaching: reflecteren op de wandeltechniek van de pionier 

3. Routeoverleg: gesprek met betrokken reizigers zoals een kerkenraad 

4. Meelopen: present zijn en even samen oplopen bij een activiteit 

5. Op adem komen: even stil staan, terugkijken en nieuwe route uitstippelen 

 

Tijdens dit proces ben ik bereikbaar en beschikbaar voor support en aanmoediging 

ACHTERGROND EN WERKERVARING 

Met meer dan 20 jaar ervaring als jeugdwerker, bij de HGJB, STEP en Jeugdwerk.info ken ik de 

dynamiek van nieuwe initiatieven binnen kerken en organisaties. Als gecertificeerd Beeldcoach heb ik 

de vaardigheid ontwikkeld om ruimte te creëren voor ontwikkeling en om dit proces te begeleiden. 

Als raadslid (in Gouda) en bestuurslid heb ik geleerd om beleid te vertalen naar concrete acties en 

om randvoorwaarden te creëren in een context met verschillende belangen. 

KERKELIJKE LIGGING EN AFFINITEITEN 

Van harte hoop ik dat ik niet in een hokje of vakje pas omdat we elkaar daarmee altijd te kort doen. 

 



 
 

Maar ook omdat ik mij als katholiek gelovige verbonden voel met de wereldwijde kerk, als protestant 

mezelf thuis voel in de Protestantse kerk en me verbonden weet met de gereformeerde theologie. 

Als lid van de ICF in Gouda ervaar ik elke keer weer de rijkdom van culturen vanuit het besef dat God 

altijd groter is dan onze hokjes en vakjes. 

 

 

 

 

 

 

 

www.lerenpionieren.nl 
Landelijk team pionieren 

info@protestantsekerk.nl 

030 8801892 
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